
P R O T O K Ó Ł  NR  53 /2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 

27   lutego    2009  roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, oraz pozostali uczestnicy 

posiedzenia,  wg.  załączonej  do  protokołu  listy  obecności.  Posiedzeniu 

przewodniczyła  radna  Maria  Kądziołka Przewodnicząca  Komisji. Witając 

zebranych  przedstawiła  porządek  posiedzenia,  który  członkowie  komisji 

otrzymali  wraz  z  materiałami  na  posiedzenie.  Poniższy  porządek  posiedzenia 

został przyjęty jednogłośnie : 

1. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji,  odbytego  w  dniu  

4 lutego 2009 roku.

2. Zapoznanie  się  i  omówienie   protokołu  z  kontroli   przeprowadzonej  przez 

zespół kontrolny.

3. Ocena funkcjonowania BIM-u oraz  zapoznanie  się  z  propozycjami dalszego 

funkcjonowania miesięcznika.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski :

 Zapoznanie  się  z  dokumentacją   związaną  ze  sprawą  poruszaną 

w  skardze  skierowanej  do  rozpatrzenia  Komisji  Rewizyjnej   przez 

Panów Więckowskich,

 Omówienie  pism skierowanych do rozpatrzenia przez komisję,

 Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Miejskiej.

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 4 lutego 2009 roku zostały 

przyjęte jednogłośnie.



Ad.2.     Przewodnicząca komisji  Maria Kądziołka przybliżyła komisji przebieg 

dyskusji w tym temacie jaki miał miejsce na posiedzeniu komisji Oświaty. 

Ponadto,  przybliżyła  jak   wygląda  wydawanie  miesięczników  samorządowych 

/podobnych jak BIM w Dębnie i Bochni/. Komisja Oświaty po dyskusji skierowała 

do  Burmistrza  wniosek  o  przygotowanie  materiałów  na  temat  różnych  form 

wydawania  miesięcznika  samorządowego   /przez  podmiot  zewnętrzny  oraz 

instytucje kultury/. Z informacji jakie ściągnęłam  z dwóch gmin Bochni i Dębna, 

w okresie pomiędzy ostatnią sesja Rady Miejskiej, a dzisiejszym posiedzeniem 

wynika, iż – w Dębnie miesięcznik gminny, samorządowy wydawany jest przez 

niezależny podmiot. I pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zostaliśmy na ostatniej 

sesji Rady Miejskiej wprowadzeni w błąd, gdyż Pan Bigaj poinformował nas, iż 

w skali całego kraju nie znalazł gminy, która wydawała by gazetę samorządowa 

przez podmiot inny, niż instytucje kultury. A tutaj okazuje się iż tuż za miedzą, 

sąsiednia gmina właśnie w taki sposób wydaje gazetę gminną. - W Bochni gazeta 

samorządowa jest  wydawana przez MOK,  jednakże koszty jakie  gmina ponosi 

w związku z jej wydawaniem są dużo niższe niż u nas. Ogólnie w budżecie gmina 

Bochnia  zabezpiecza  środki  w  wysokości  ok.   150  tysięcy  złotych, 

a w ostatecznym rozliczeniu,  gmina do gazety dopłaca tylko 15 tysięcy rocznie, 

resztę środków redakcja pozyskuje z reklam. Gmina nasza dopłaca do  BIM-u 

blisko  150 tysięcy złotych. Musimy rozważyć co będzie lepsze, może niech BIM 

przejdzie do MOK-u, jednakże ta działalność  musi być prowadzona w taki sposób, 

aby gmina jak najmniej dopłacała do wydawnictwa. A może należy rozważyć, aby 

gazeta nasza wydawana była przez niezależny podmiot wyłoniony /ta jak jest to 

rozwiązane w gminie Dębno/ w drodze przetargu, czy konkursu. Chcemy mieć 

gazetę profesjonalnie wydawaną. Przewodnicząca komisji zaproponowała,  aby 

komisja  podjęła wniosek o podobnej  treści jak komisja  Oświaty i po otrzymaniu 
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stosownych  materiałów  na  kolejnym  posiedzeniu  rozpatrzyć  przedmiotowa 

sprawę.  

Członkowie komisji  uznali wniosek pani przewodniczącej za zasadny.

Podjęto jednogłośnie wniosek o treści :

Komisja  wnioskuje   do  Burmistrza  Brzeska   o  przygotowanie  

materiałów  na  temat  różnych  form  wydawania  gazety  lokalnej  

/samorządowej/  przez  podmiot  zewnętrzny  oraz  instytucje  kultury.  

Głosowano jednogłośnie. 

Ad.3.  Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka przedstawiła   komisji  wg. 

załącznika  do  protokołu  wstępny  protokół  pokontrolny    sporządzony   przez 

zespół kontrolny KR w celu zbadania  poprawności wydatków sołectwa Jadowniki 

za 2008 rok.

Protokół  stanowi załącznik do protokołu komisji.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie na godzinę 

12.00 został zaproszony Pan sołtys Jerzy Gawiak  celem udzielenia wyjaśnień.

W dyskusji  omówiono :

 mimo  wielokrotnych próśb Komisji Rewizyjnej pan sołtys wsi Jadowniki 

Jerzy  Gawiak  nie  przedstawił  do  wglądu   wszystkich  dokumentów 

i  faktur  /rachunków/,  w  tym  pełnego  zestawienia   poniesionych  przez 

sołectwo wydatków za  2008 r.  Komisja  Rewizyjna w celu  umożliwienia 

przygotowania  całości  dokumentów  dała  Panu  Sołtysowi  1,5  miesiąca 

czasu i pomimo tego otrzymała niepełne dokumenty. 

 brak  jest   dokumentów  obrazujących  podstawy  dokonywania   zmian 

w planie finansowym sołectwa Jadowniki na 2008 rok. 
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Rodzi się pytanie  jak dalej przeprowadzić kontrolę skoro  nie można dotrzeć do 

dokumentów źródłowych. Komisja Rewizyjna dnia 12 grudnia 2008 r. będąc na 

posiedzeniu  Rady  Sołeckiej  wsi  Jadowniki  zwróciła  się  do  Pana  Sołtysa 

o przygotowanie i przedłożenie dokumentów do kontroli,   a szczególnie zmian 

w planie finansowym oraz rozliczeń /faktur, rachunków/ za 2008 r., dając Panu 

Sołtysowi półtorej miesiąca czasu. Pomimo prośby skierowanej do Pan Sołtysa 

nie   przygotował  On  w/w  materiałów,  uniemożliwiając  Komisji  Rewizyjnej 

dokonanie kontroli. Komisja Rewizyjna uważa takie postępowanie Pana Sołtysa, 

jako  lekceważące w stosunku do Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek  wyjaśnił komisji, że Pan Sołtys wsi Jadowniki 

przy rozliczeniu środków przeznaczonych na działalność sołectwa  przedkładał do 

Urzędu różne faktury, część z nich została mu zwrócona  do poprawy.

Radny  Tadeusz  Ciurej  zaproponował,  aby  stanowisko  zespołu  kontrolnego 

z  przeprowadzonej  kontroli  zostało  przedstawione  na  najbliższym  zebraniu 

sołectwa Jadowniki, niech wieś podejmie decyzję,  czy po tej kontroli nadal chce, 

aby Pan Gawiak piastował funkcje sołtysa.

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka -   w  związku  z  faktem,  iż  zespół 

kontrolny  nie  może  wyegzekwować  od  Pana  Sołtysa  potrzebnych  do  kontroli 

dokumentów, należy skierować wniosek do Pana Burmistrza  o przygotowanie 

przez służby  Urzędu  potrzebnych  do kontroli dokumentów /materiałów/.

Radna  Apolonia  Warzecha przybliżyła  komisji  jak  przebiegają  spotkania  Rady 

Sołeckiej wsi Jadowniki, w których  uczestniczyła.

Wnioski  komisji:
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o W  związku  z  koniecznością  zakończenia  kontroli  wydatków  Sołectwa 

Jadowniki - Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą  do Pana Burmistrza  

o  przedłożenie  komisji   wszystkich  pism  oraz  uchwał  dot.  wydatków 

sołectwa Jadowniki za 2008 rok, ze szczególnym uwzględnieniem  zmian  

dokonanych w „planie finansowym sołectwa” na przestrzeni tego roku.  

Głosowano:  6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

o Komisja   upoważnia  Zespół  Kontrolny  Komisji  Rewizyjnej   do  

przedstawienia  Radzie  Sołeckiej  wsi  Jadowniki   ustaleń  zawartych  

w  protokole   z  kontroli  przeprowadzonej  w  sołectwie.  Głosowano 

jednogłośnie.  

Ad.3. W sprawach różnych komisja  rozpatrzyła:

o projekt  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  przyznawania  dodatków  oraz 

innych  składników  wynagradzania  dla  nauczycieli  zatrudnionych 

w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko, 

Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka przedstawiła  komisji  dyskusję 

z Komisji Oświaty  do projektu uchwały. Komisja Oświaty zawnioskowała, 

aby dokonać zmiany  w § 7 – po słowie „ w punkcie 3” zapis otrzymuje  

brzmienie „na czas nieokreślony”.

Komisja Rewizyjna podjęła wniosek i opinię:

o Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony Regulamin  

przyznawania  dodatków  oraz  innych  składników  wynagradzania  dla  

nauczycieli  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  

przez Gminę Brzesko, z wniesioną poprawką do § 7 – po słowie „w punkcie  
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3”  zapis  otrzymuje  brzmienie  „na  czas  nieokreślony”.  

Głosowano jednogłośnie. 

o Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały wraz ze zmianami  

jak  we  wniosku  nr  2  komisji,  w  sprawie  Regulaminu  przyznawania  

dodatków  oraz  innych  składników  wynagradzania  dla  nauczycieli  

zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę 

Brzesko.  Głosowano jednogłośnie. 

o Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka  przedstawiła  prośbę   Prezesa 

Zarządu   Casino  Vegas  Sp.zo.o.  z  Warszawy  o  przeniesie   rozpatrzenia 

wniosku   Spółki  w  sprawie   lokalizacji  salonu  gier  na  automatach 

w  Brzesku  przy  ul.  Mickiewicza  31   na  następne  posiedzenie  Rady 

Miejskiej.

Przewodniczący Krzysztof  Ojczyk   poinformował,  że Burmistrz Brzeska 

wystosował zapytanie do 6 gmin  w Polsce, gdzie działają  takie salony.

Z  pięciu  nie  otrzymaliśmy żadnej  odpowiedzi,    natomiast   z   1  gminy 

otrzymaliśmy odpowiedź, że nie będą się w tym temacie wypowiadać.

Radny  Stanisław  Milewski  poinformował,  iż  otrzymał  informacje  od 

znajomej osoby ze Strzelec Opolskich, tam działa taki salon i bardzo się 

w społeczeństwie taka rozrywka przyjęła. Dzięki temu  restauracje mają 

więcej gości,  a tym samym lepsze zarobki,  niestety mieszkańcy Brzeska 

bardzo  nieprzychylnie   patrzą  na  ten  pomysł.  Poddał  wniosek 

o  przesunięciu  rozpatrywania  przedmiotowej  sprawy  na  następnie 

posiedzenie Rady Miejskiej zgodnie z prośbą wnioskodawców.
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Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  zwrócił  uwagę,  że  rozmawiając  ze 

swoimi rówieśnikami  w temacie propozycji utworzenia w  Brzesku salonu 

gier to wszyscy są za tym i twierdzą, że jest to dobry pomysł, ale ludzie 

starsi są absolutnie  przeciwni.

Wniosek Komisji :

W  związku  z  pisemną   prośbą  Prezesa  Zarządu   Casino  Vegas  sp.  z  oo.  

w Warszawie o przeniesie  rozpatrzenia wniosku  Spółki w sprawie  lokalizacji  

salonu gier  na automatach w Brzesku przy ul.  Mickiewicza 31  na kolejne  

posiedzenie Rady Miejskiej, przychylając się do wniosku – Komisja Rewizyjna  

wnioskuje o wycofanie  z porządku  obrad Sesji zwołanej na dzień 04 marca  

br. w pkt.13, ppkt. 2 i 3  dot. podjęciach uchwał w sprawach wyrażenia opinii  

o lokalizacji  salonu gier na automatach.    Głosowano  jednogłośnie.

o Zapoznanie się z dokumentacją  związaną ze sprawą poruszaną w piśmie 

skierowanym   do  rozpatrzenia  Komisji  Rewizyjnej   przez   Panów 

Więckowskich.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek przedstawił komisji treść opinii prawnej Radcy 

Prawnego UM dot. wglądu i kontroli komisji Rewizyjnej do dokumentów sprawy 

w  której  toczy  się  postępowanie  administracyjne.  Wg.  opinii  radcy  prawnego 

Komisja  Rewizyjna  nie  ma  prawa  wglądu   do  dokumentacji  trwającego 

postępowania,  oraz  wglądu  i  kontroli  dokumentacji  postępowań  już 

zakończonych.

Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka   nie  zgodziła  się  z  opinią  pana 

Sekretarza  -  wolą  strony  składającej  wniosek  jest,  aby  Komisja  Rewizyjna 

dokonała kontroli  w zakresie objętej wnioskiem. Strona ma prawo zwrócić się 

7



o  sprawdzenie  do  takiego  organu  jaki  jej  najbardziej  odpowiada.  My  nie 

będziemy kontrolowali  podstaw wydanej decyzji,  bo tego nam nie wolno robić, 

natomiast chcąc wyjść naprzeciw wnioskowi złożonemu do Komisji Rewizyjnej 

winniśmy  sprawę  rozpatrzyć.  Pan  Burmistrz  przedstawił  nam  pisemne 

wyjaśnienia  do  przedmiotowego  wniosku  /skargi/  -  w  tym  miejscu  pani 

przewodnicząca   przedstawiła  komisji  wyjaśnienia  przygotowane  przez  Pana 

Burmistrza (stanowią załącznik do protokołu komisji).

Wniosek komisji:

Komisja  zapoznała  się  z  wyjaśnieniami  Pana  Burmistrza  w   sprawie  dot.  

zameldowania  Pana  J.K.   oraz  z  opinią  prawną  sporządzoną  przez   radcę  

prawnego  UM  w  przedmiotowej  sprawie.  Z  przedłożonych  dokumentów,  

a w szczególności z opinii  prawnej wynika, iż  Komisja Rewizyjna   nie ma 

prawa wglądu  do dokumentacji trwającego postępowania administracyjnego,  

oraz wglądu i kontroli dokumentacji postępowań już zakończonych. Mając na  

uwadze przedłożoną opinie prawną Komisja Rewizyjna przekazuje pismo P.P.  

M i M  Więckowskiego do rozpatrzenia przez Burmistrza Brzeska.   Głosowano  

jednogłośnie. 

o Komisja  zapoznała  się  z  pismem  RS  wsi  Jadowniki,  która  zwróciła  się 

z prośbą do Rady Miejskiej  o zajęcie stanowiska w sprawie sołtysa wsi 

Pana Jerzego Gawiaka, ponieważ sołtys nie współpracuje z RS,  a wręcz 

przeszkadza,  podejmuje  sam  decyzje  w  sprawach  rozdzielania  środków 

finansowych   statutowych,  ignoruje  głosy  i  ustalenia  Rady  Sołeckiej 

lekceważy rozliczenia finansowe, których domaga się RS.
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Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka  przypomniała, iż mimo zaproszenia na 

komisje Pan Sołtys nie przybył w związku z tym należy zapoznać Radę Sołecka 

wsi Jadowniki z wynikami  przeprowadzonej kontroli.

Wniosek komisji:

Komisja   upoważnia  Zespół  Kontrolny  Komisji  Rewizyjnej   do  przedstawienia  

Radzie  Sołeckiej  wsi  Jadowniki   ustaleń  zawartych   w  protokole   z  kontroli  

przeprowadzonej w sołectwie. Głosowano  jednogłośnie.  

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Komisji poinformowała radnych, że 

sprawdziła  przebieg  granic  pomiędzy  Osiedlem  „Kościuszki-Ogrodowa”, 

a Osiedlem „Okocimskie” -  z ustaleń wynika, iż opinię w sprawie  uruchomienia 

salonu gier winno  wydać Osiedle „Okocimskie”.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz. 10.00 - 13.20

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Maria Kądziołka 

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 
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